Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 5/21
Dato: Onsdag 19.mai 2021 kl 18.30-20.30
Sted: Teams
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai,
Ingunn og Dag Arne
Saksliste:
34/21 Regnskap
35/21 Medlemstall og Medlemsservice
36/21 Tilbakemelding til FKF på håndtering
37/21 Apportprøve Malung
38/21 Kurs
39/21 Artikkel Fuglehunden
40/21 Ny hjemmeside
41/21 Eventuelt

Saksliste:
34/21 Regnskap
Regnskapet viser et solid overskudd omstendighetene tatt i betraktning. Venter store utgifter
i forbindelse med premiekjøp. Har også fått kr. 12.000, - i ekstra momskompensasjon for
tapte inntekter i forbindelse med covid-19.
35/21 Medlemstall og medlemsservice
Ingunn har hatt litt jobb med å få alt på plass, begynner å ordne seg nå. Lager en direktelink
for innmelding på den nye hjemmesiden. 727 betalende medlemmer pr dato. Kanskje vi kan
ha mål om 750 eller 800 medlemmer.
36/21 Besvarelse FKF vedr. Håndtering av Covid 19
Arnfinn sender vårt svar til FKF.
37/21 Status Apportprøve Malung, status og markedsføring av prøven
Dommere er nesten på plass, venter på svar på godkjenning til Rasen. Arne sender ut
invitasjon til diverse medhjelpere og lager annonse til hjemmeside og facebook.
38/21 Kurs vår/sommer 2021. Oppfølging
Roar organiserer videregående kurs, fulltegnet. Har med seg Alf + 2 lærlinger.
Ann K. og Eldri kjører apportprøvekurs over 2 dager, tidspunkt kommer.
Jobbe videre med flere kurs da dette er viktig for rekruteringen. Kartlegge instruktører i
klubben.
39/21 fuglehunden presenterer klubber i bladet, frist for innsending av tekst er 20. mai
Frist utvidet til månedsskiftet. Her må alle ta i et tak, se siste utgave av Fuglehunden og
HedOpps jubileumsbok for ideer. Trenger bilder til presentasjonen. Minst ett bilde snarest
mulig.
40/21 Ny hjemmeside hedopp.no, bruk og opplæring.

Arnfinn gikk igjennom nye hjemmesiden. Mye er ferdig, men det er også noe arbeid som
gjenstår.
Vi må lage et bildearkiv, alle må finne bilder og legge inn.
Vi inviterer til fotokonkurranse med premie til de beste. Opplyse om at HedOpp forbeholder
seg retten til å bruke bildene på hjemmeside, facebook og annen markedsføring av klubben.
41/21 Eventuelt
-6 dommerelever er oppmeldt til Kongsvoll 1 og alle er godkjent.
-Dugnad Nordhue, fortsatt mye snø, se an noen dager.
-Etterlysning angående ideer til treningsterreng har pr dato kun ført til en henvendelse. Dette
terrenget anser styret som lite egnet og vi jobber videre. Arne jobber videre med
Totenområdet.
-Jobber videre med aktiviteter for medlemmer.
LP jobber med vintersamling. (Sjekker med aktuelle steder og personer)
Ingunn sjekker sommersamling/familiesamling (Ala sikfest fra tidligere tider) med
apportprøve, utstilling og masse sosialt samvær. Kanskje kontakte Romerike FHK om
et eventuelt samarbeid.
-Kai har reservert jakker til høstens prøver. Setter opp en liste over behov.
Referent
Lars Perry Øie

